
ألن اآلية كما ترون هذه يف سياق اجلهاد؛ كما أا يف مقدمة احلج، مقدمة آيات احلج؛ فيدخل فيها اإلنفاق يف 

بعضهم  )) ال تلقوا بأيديكم )) (( وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ((؛ قال:  ؟ نعم يدخل فيها احلج وال ال

؛ وأن  والصواب أا أصلية وليست زائدة )) التهلكةوال تلقوا أيديكم إلى  ((؛ أي  يقول إن الباء هنا زائدة

معىن ألقى بيده أقوى من معىن ألقى يده؛ ألن ألقى بيده أي أنه وضع يده فلم يكن ا حرا ؛ خبالف ألقى يده 

إذ لو كان املعىن ألقى يده لقال ))  إلى التهلكة ((؛ وأيضا مينع من أن يكون ألقى يده مينعه قوله:  إىل التهلكة

؛ ألقى بيدك كما  ؛ ومل يقل إىل التهلكة؛ فالباء أصلة واملعىن ال تلقوا ا مبعىن أن ال يكون منها حرا التهلكة يف

؛ والتهلكة من اهلالك واملعىن ال تلقوها إىل معا  ؛ ألقى بيده إىل التهلكة كأنه سلمها التهلكة يقول ألقى بعصاك

املعىن ال تلقوا ا إىل ما فيها اهلالك احلسي أو  ؟ )) إلى التهلكةال تلقوا بأيديكم  ((؛ فما معىن قوله:  يلهكم

؛ نعم ألا وردت فيمن امتنعوا عن القتال أو امتنعوا عن البذل يف سبيل اهللا؛ وهذا  ؟ كالمها املعنوي؟ أو كالمها

هالك حسي وال معنوي؟ معنوي؛ هذا هالك معنوي؛ ألم أهلكوا أنفسهم برتك ما جيب عليهم من اجلهاد 

ألعداء قاتلهم األعداء واإلنفاق فيه؛ على أن هذا اهلالك املعنوي يرتتب عليه اهلالك احلسي ألم إذا تركوا قتال ا

وتسلطوا عليهم؛ وإذا تركوا اإلنفاق يف سبيل اهللا لقتال األعداء أيضا تسلطوا عليهم؛ كذلك يدخل فيها اإللقاء 

بالتهلكة إىل اإللقاء باليد إىل التهلكة احلسية؛ وهلذا ال جيوز لإلنسان أن يعرض نفسه للمخاطر نعم؟ ما جيوز 

مثل أن يلقي نفسه يف نار أو يف ماء يغرقه أو ينام حتت جدار مائل للسقوط  لإلنسان أن يعرض نفسه للمخاطر

 ((وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما))أو ما أشبه ذلك فإن هذا حرام ويدل على هذا قوله تعاىل: 

لقتل؛ يؤدي إىل ضرر البدن وإن مل يصل إىل درجة اكل ما   ((ال تقتلوا أنفسكم))حيث يدخل يف هذه اآلية 

وسلم يف سرية وأجنب وإذا اجلو بارد  الدليل؟ أن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ملا بعثه الرسول صلى اهللا عليه

فتيمم وصلى بأصحابه فلما رجع إىل النيب عليه الصالة والسالم قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا 

فتيممت فضحك النيب عليه الصالة   كان بكم رحيما))((وال تقتلوا أنفسكم إن اهللارسول اهللا ذكرت قول اهللا: 



والسالم وأقره مع إنه لو اغتسل يقنا ميوت؟ ما هو به على كل حال؛ لكن دلت اآلية على أن ما كان سببا 

للضرر فإنه داخل يف الضرر؛ كل شيء يضر بدنك فإنك منهي عنه ؛ ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان 

يش؟ ألنه يضر؛ ألنه يضر باتفاق األطباء أنه ضار كما أن فيه ضياع للمال أيضا وقد ى حالل؛ حرام؟ نعم؛ أل

يشمل اإللقاء باليد إىل  )) ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ((النيب عليه الصالة والسالم عن إضاعة املال؛ إذا 

:  عل أمر؛ مث علل هذا األمر بقولهأحسنوا ف )) وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين ((  . التهلكة احلسية واملعنوية

األمر باإلحسان يشمل اإلحسان يف عبادة اخلالق واإلحسان إىل املخلوق،  )) إن اهللا يحب المحسنين ((

اإلحسان يف عبادة اخلالق ويف معاملة املخلوق؛ فما هو اإلحسان يف عبادة اخلالق؟ اإلحسان يف عبادة اخلالق بينه 

الفرق بني )  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (م يف قوله: الرسول عليه الصالة والسال

أو إن مل تكن تراه  تطلبه؛تعبد اهللا كأنك تراه  ؛اجلملتني ظاهر جدا؛ فاألوىل: عبادة طلب؛ والثانية: عبادة خوف

فإنه يراك ختاف منه؛ واملرتبة الثانية أدون وال أعلى؟ أعلى؛ املرتبة الثانية أعلى؟ أدون وهلذا قال فإن مل تكن؛ املرتبة 

األوىل أعلى أن تعبد اهللا طلبا للوصول إليه ال خوفا من عقابه؛ وإن كان العبادة لألمرين مجيعا لكن األوىل أعلى، 

إلحسان يف معاملة اخللق فإن اإلحسان يف معاملة اخللق مجعها كلمة واحدة من الرسول صلى أعلى شأنا؛ أما ا

هذه كلمة جامعة أن تأيت إىل الناس ما حتب أن  ) أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك (اهللا عليه وسلم 

سن طيب؛ رجل عنده سلعة إذا عامل الرجل الناس على هذا املنهاج أحسن وال ما أحسن؟ أح يأتوا إليك نعم؟

فيها عيب لكنه عيب يبني فباعها إىل شخص وال أخربه يكون حمسنا يف املعاملة؟ ال؛ أليش؟ ألنه ما أخربه؛ ال 

ألنه ال حيب أن يأيت إليه أحد ذه املعاملة ما حيب إذا ما أحسن؛ لكن عامله وقال إن يف السلعة عيب هو كذا 

؛ طيب بعض الناس ذه املناسبة يريد أن يبيع السلعة ويعرف  ؟ نعم ا كذا؟ نعم، يكون حمسن وكذا يكون حمسنا

أن فيها عيب فيعرضها للبيع ويقول: ترى تشرتيها على أي صفة كانت ترى كل عيب به كل، عيب به كأن 

ستة ب؛ هل يعقل واحد يشرتي  ؟ ال السيارة يقول ترى ما أبيع عليك إال الكفرة وال أحد عيونه جيوز هذا وال ال



؛ لكن هم يقولون  ؟ غري معقول آالف طار القيادة أو كفرة ما يسوى إال مائتني  له جديد معقول هذا وال ال

هكذا عشان لو ظهر عيبا وجاء يريده ألجل العيب قالوا حنن بيننا لك فما رأيكم يف هذه املعاملة؟ إحسان وال 

هذا الرجل اشرتى هذه السيارة وال علم أن ا عيبا مث  إساءة؟ إساءة؛ إساءة إذا جيب أن يبني؛ نعم لو فرض أن

باعها وخاف أن ترد عليه بعيب فاشرتط مثل هذه الشروط  فإن هذا جائز هذا جائز؛ وهذا القول هو الراجح 

الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية على أن من علم بالعيب فكتمه ولو شرط الرباءة من العيوب فإا تلزمه؛ 

قولون إن أبرأه من العيوب بعد العقد برئ وإن أبرأه قبل مل يربأ؛ لكن الصواب أن املسألة ما ترجع إىل واملذهب ي

اإلبراء قبل العقد أو بعده وإمنا ترجع إىل؟ العيب؛ علم اإلنسان علم البيع بالعيب أو عدمه فإن كان عاملا مل يربأ 

ويش لون كونه  . بصرية وإن مل يكن عاملا برئ أي نعمإال إذا عينه ترى فيها العيب الفالين ورضي هو دخل على 

؟  وكمل البيع واآلن حنن يف جملس اخليار... املذهب يقولون إنه يربأ؛ أيش ؛ بعت على سيارة و يربأ ؟ املذهب

فيها  يربأ لو وجد عيبا ما يرد عليه ملاذا؟ ألنه أسقط احلق بعد ثبوته بالعقد؛ أما لو قلت أبيع عليك السيارة هذه  

كل عيب وقلت أنا راضي فإنين ال يلزمين هذا إذا وجدت عيبا رد عليك إذا قال   ألنه ما يثبت اخليار إال بعد 

العقد واضح؟ نعم؛ لكن الصواب الذي ذكر شيخ اإلسالم إنه هو املروي عن الصحابة أن املدار على أيش؟ على 

نعم لو مل يطلب املشرتي  الشيخ :؟  مل يطلب املشرتيحىت لو  يبيع السلعة السائل : . علم البائع أو عدم علمه

 )) وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين ((قال:   . ) ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه (

 )) إن اهللا يحب المحسنين ((ولون مل يكن من اإلحسان إال هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم باإلحسان 

 ؟ نعم، إحسان ؟ إحسان وال ال إخواين اإلنسان رمبا يصب لشخص كأسا من املاء من الربادة يسقيه هذا إحسان

حسان اإل، اهللا حيبك يعين هذه نقطة مهمة ومفيدة؛ أنك إذا فعلت  إذا فعلت هذا فاستشعر أن اهللا حيبك ؛ ؟

إذا أخربت أخاك مبسألة من  )) حب المحسنينإن اهللا ي ((ترجوا بذلك حمبة اهللا؛ ألن اهللا يقول: تشعر بأنك 

وجوب قتال الكفار حىت ينتهوا   ؛ يستشعر هذا املعىن أنك ذا العمل . ا؟ إحسان العلم فهمتها إحسان وال ل



ويستفاد منها: أنه إذا زالت الفتنة وقيامهم ضد  . )) حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هللا ((عن الفنت؛ لقوله: 

: أم إذا انتهوا إما عن الشرك باإلسالم  ويستفاد منه . مية وذلك ببذل اجلزية فإم ال يقاتلونالدعوة اإلسال

 . )) فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين(( وإما عن الفتنة باالستسالم فإنه ال يعتدى عليهم لقوله: 

وقد لنا فيما سبق إن  )) فال عدوان ((: أن الظامل جيازى مبثل عدوانه؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا

مثل هذا التعبري يراد به املماثلة للفعل يعين أن تسمية املعتدى عليه اعتداء من باب املماثلة حىت يكون اجلزاء من 

: تسلية  ن هذه اآلية الكرميةيستفاد م )) الشهر الحرام بالشهر الحرام ((:  مث قال اهللا تعاىل  . جنس العمل

وجل للمسلمني بأنه إذا فام قضاء عمرم يف شهر احلرام فيمكنهم أن يقضوها يف شهر احلرام من السنة  اهللا عز

: أن احلرمات قصاص يعين أن من انتهك حرمتك فلك أن تنتهك  ومن فوائدها أيضا . الثانية كما حصل ذلك

 .) ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( (:  قوله حرمته مثال مبثل؛ وهلذا فرع عليها

فال ))  بمثل ما اعتدى عليكم ((:  : أن املعتدي ال جيازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله ويستفاد من اآلية الكرمية

إال حبضرة يقول اإلنسان أنا أريد أن أعتدي للتشفي؛ ومن مث قال العلماء إنه ال يقتص من اجلاين؛ ال يقتص 

السلطان أو نائبه من اجلاين خوفا من االعتداء؛ أن اإلنسان يريد يتشفى لنفسه فيعتدي أكثر مما ميثل به أو ما 

 ((:  زوجل يف معاملة اآلخرين ويف كل حال؛ لقوله ة: وجوب تقوى اهللا ع .ومن فوائد اآلية الكرمي أشبه ذلك

:  ومن فوائدها . )) واعلموا أن اهللا مع المتقين ((: إثبات أن اهللا مع املتقني؛ لقوله:  ومنها . )) واتقوا اهللا

مل يقتصر على جمرد أن خيرب ا بل أمرنا أن نعلم بذلك وهذا األمر  واعلموا )) ((؛ وهلذا قال:  تأكيد هذه املعية

وتأييده للمتقني الذين يقومون بتقواهم؛ وجل باخللق  : إحاطة اهللا عز ومن فوائدها أيضا . فوق ارد اإلخبار

: أنه من املعلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة من املعلوم أن اهللا فوق مجيع اخللق ومع ذلك فقد  ووجه ذلك

أثبت أنه مع اخللق؛ وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعاىل؛ وليس معىن كونه مع اخللق أنه خمتلط م أو حال 

: فضيلة  ومن فوائد اآلية الكرمية . هب إىل هذا الوهم الفاسد من؟ احللولية من اجلهمية وغريهميف أمكنتهم كما ذ



؛ فأنه من املعلوم إذا كان اهللا معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك فهذا يدل  التقوى حيث ينال العبد ا أيش؟ معية اهللا

وأنفقوا في سبيل  ((مث قال اهللا:   . )) واعلموا أن اهللا مع المتقين ((؛  على فضيلة السبب الذي هو التقوى

، من  وجوب ) وأنفقوا في سبيل اهللا) ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: وجوب اإلنفاق يف سبيل اهللا؛  )) اهللا

؛ هل يدخل يف هذا الزكاة وال ال؟ نعم تدخل، يف أول  ؟ الوجوب ر؛ األصل يف األمر ؟ األم أين عرفت الوجوب

جب ما جيب أوجب ما يكون من اإلنفاق يف سبيل اهللا الزكاة، أوجب من اإلنفاق يف اجلهاد ما يدخل ألن هي أو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل اإلخالص يف  . ويف صلة الرحم ويف بر الوالدين ألا أحد أركان اإلسالم نعم

أن يكون  التفسري القصد والتنفيذ ويدخل يف هذا كما قلنا يف )) في سبيل اهللا ((العمل؛ من أين؟ من قوله: 

ال  )) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ((القصد هللا وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة اهللا كذا؟ نعم؛ 

اإللقاء باليد إىل  : حترمي ويستفاد من اآلية الكرمية . تقل أنا أريد أن أنفق وأنفق كل شيء، ال تسرف وال تقرت

وال تلقوا بأيديكم إلى  ((:  من قوله )) وال تلقوا بأيديكم ((؟  تؤخذ يا توفيق؟ ما تقرأ التهلكة؛ من أين

وقد سبق يف التفسري إن اإللقاء باليد إىل التهلكة يشمل التفريط يف الواجب وفعل احملرم أو بعبارة أعم  )) التهلكة

 وائد اآلية الكرمية: األمر باإلحسان؛ لقولهومن ف . يتناول كل ما فيه هالك على اإلنسان وخطر يف دينه أو دنياه

وهل األمر للوجوب أو لالستحباب؟ أما اإلحسان الذي به متام الواجب فهو للوجوب؛ وأما  )) أحسنوا ((: 

اإلحسان الذي به كمال العمل فهو لالستحباب؛ فمثال إذا قرن اإلحسان بالعدل صار اإلحسان على سبيل؛ 

حباب؛ ألن العدل هو الواجب فيكون اإلحسان فضال زائدا عن الواجب كقوله الوجوب؛ ال، على سبيل االست

 ((؟  : فضيلة اإلحسان؛ من أين تؤخذ ومن فوائد اآلية الكرمية . )) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان ((تعاىل: 

اآلية ومن فوائد  . )) إن اهللا يحب المحسنين ((نعم  )) يحب المحسنين )) (( إن اهللا مع المحسنين

وهي حمبة حقيقة على ظاهرها وليس املراد ا  )) يحب المحسنين ((؛ لقوله:  وجل : إثبات احملبة هللا عز الكرمية

الثواب وال إرادة الثواب خالفا لألشاعرة وغريهم من أهل التحريف الذي حيرفون هذا املعىن العظيم إىل معىن ال 



النسبة إىل احملبة؛ وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن شبهتهم هو أن يكون مبثابته ؛ فإن جمرد اإلرادة ليست بشيء ب

إمنا تكون بني شيئني؟ متناسبني؛ وبينا بطالن هذا التعليل وأنه خمالف للنص وإلمجاع السلف ومنقوض مبا احملبة 

الة ثبت باحلس بالسمع واحلس من أن احملبة قد تكون بني شيئيني غري متناسبني؛ لقد أثبت النيب عليه الص

والسالم أن أحدا وهو حصى جبل جيبنا وحنبه؛ واإلنسان جيد أن دابته حتبه؛ بعري إذا مسعت صوت صاحبها 

وأتموا الحج  ((قم قال اهللا تعاىل:   . حنت إليه وأتت إليه؛ وكذلك غريها من املواشي. طيب انتهى الكالم

أي  ((أتممت عليكم نعمتي ))به إكمال الشيء  اإلمتام يراد به إاء الشيء ويراد )) أتموا (( )) والعمرة هللا

أكملتها؛ أمتمت هذا العمل يعين أيته؛ منه قوله عليه الصالة والسالم: (وما فاتكم فأمتوا) فتبني اآلن أن اإلمتام 

ألنه ليس املراد أيتها؛ إذا أن نعمة ))  وأتممت عليكم نعمتي ((؟  يراد به اإلاء واإلكمال؛ مثاله يف اإلكمال

يشمل املعنيني: أمتومها ))  أتموا الحج والعمرة ((أي أوه؛  )) وما فاتكم فأتموا ((اهللا ال تزال؛ ومثال اإلاء: 

باإلكمال وأمومها باإلاء؛ أما اإلكمال فيكون باإلخالص هللا واملتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا 

؛ وهلذا فسر معىن اإلمتام أو فسر اإلمتام كثري من السلف بأن املراد أن تنشئ احلج والعمرة من دويرة اإلكمال

أهلك؛ ويش معىن ينشئهما؟ أي تسافر من بلدك قاصدا احلج والعمرة وال حتمل جتارة فإذا وصلت إىل امليقات 

مال بإخالص النية هللا عزوجل؛ وكذلك قلت لعلي أحرم؛ وعلى هذا التفسري يكوم معىن اإلمتام؟ اإلكمال، اإلك

أو أقره اإلكمال بكون احلج موافقا لشرع اهللا على حسب ما فعله الرسول عليه الصالة ولسالم قوال أو فعال 

هذا إمتام؛ النوع املعىن الثاين لإلمتام؟ اإلاء مبعىن أنك إذا شرعت فيهما ال تقطعهما  لتأخذوا عين مناسككم

 )) فإن أحصرتم )) (( أتموا ((طيب يقول: ))  فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي (( مبعىن ال تقطعهما .

 فإن أحصرتم ((؛ لقوله:  يعني املعىن الثاين وهو اإلمتام مبعىن اإلاء )) فإن أحصرتم ((قد يقول قائل: إن قوله: 

ال يقتضي التخصيص؛ ذكر الشيء  ولكننا نقول كما قررنا سابقا إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده ))

قضى النبي صلى اهللا عليه ( أو عطف الشيء بذكر حكم بعض أفراده ال يقتضي التخصيص ومثلنا باحلديث: 



وقلنا إن بعض أهل العلم  ) وسرقت الطرق فال شفعة وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود

وال تكون يف السيارات  ) إذا وقعت الحدود وسرقت الطرق (: قال: إن الشفعة ما تكون إال يف العقار؛ لقوله

أو يف املواشي وما أشبهها؛ ألن هذه ال تقع فيها حدود وال يسري فيها الطرق؛ قلنا إن الصحيح الشفعة عامة حىت 

فيما لو كان بيين وبينك السيارة وبعت نصيبك منها فإن يل حق الشفعة؛ ألن الضرر احلاصل بشريك اجلديد يف 

وإن كان  )) فإن أحصرتم ((السيارة كالضرر احلاصل بالشريك اجلديد يف العقارات نعم طيب املهم أن قوله: 

مبعىن اإلاء فإنه ال يقتضي؟ ختصيص اآلية به؛ إذ ال مانع من أن نعطف اإلمتام الذي بهذا حكما خاصا يتعلق 

أحصر احلصر مبعىن التضييق؛ ومنه مسينا الكالم الدال  )) فإن أحصرتم ((بذكر حكم بعض أفراد العام؛ وقوله: 

أي ضيق  )) ((إن أحصرتمعلى التخصيص مسيناه حصرا ألنه يضيق الدائرة؛ فاحلصر مبعىن التضييق؛ ومعىن: 

يعين فعليكم ما استيسر من  )) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((عليكم حىت منعتم من إمتامهما نعم؟ 

فالفاء رابطة للجواب؛ ))  فما استيسر من الهدي ((فإن شرطية فعل الشرط أحصرمت وجوابه: اهلدي؛ وعلى هذا 

 ةمل يقل ما تيسر قال ما استيسر مبالغة يف سهول دير: فعليكم ما استيسر من اهلديوما مبتداء خربه حمذوف والتق

من  )) ما استيسر من الهدي((ف؛ كأنه استيسر مبعىن انقاد وسهل جدا حىت كان مبتناولكم أيديكم؛ وقوله: 

 ((ما استيسر))يعين كأنه بني معىن قوله:  )) ما استيسر من الهدي ((يف قوله:  )) ما ((ـ هذه؟ بيانية، بيان ل

ما  ((يف قوله:  )) ما ((بيان لـ ((من))ما استيسر من الدراهم من الطعام من الثياب؟ ال؛ من اهلدي؛ فتكون 

؟ اهلدي ما كان من األزواج الثمانية يبينها لنا عبد الوهاب ويش أزواج  وما املراد باهلدي )) استيسر من الهدي

؛ أيه بنوعيها الضأن واملعز زين؛ هذا معىن  الثمانية؟ اإلبل، والبقر، واألغنام، والذكر واألنثى؟ ال؛ الضأن واملعز

اهللا عليه وسلم بعث من ديه من  اهلدي؛ والدليل ما ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة أن الرسول صلى

الغنم فأهدى غنما)؛ وقيل إن املراد باهلدي ما كان من اإلبل والبقر ألن هذه اآلية الشك أن أول ما يدخل فيها 

ما حصل يف الصلح احلديبية والصحابة ما أهدوا إىل إبال وبقرا ما معهم غري؛ ولكن يقال هذا العربة بعموم اللفظ 



الفعل مبين على اهول؛ خولة؟ مبين على اهول ومن  )) فإن أحصرتم : ((قوله تعاىلال خبصوص السبب؛ و 

فوائد بناء الفعل اهول: إرادة العموم؛ ألنه لو بين الفاعل وذكر الفاعل اختص احلكم به؛ إذا قلت مثال: أقام 

بأي سبب من األسباب بعدو  زيد عمروا صار املقيم زيدا؛ فإذا قلت أقيم عمرو صار عمروا؛ إذا فإن أحصرمت

ما استيسر من  (( طيب )) فما استيسر من الهدي ((مبرض بكسل بضالل الطريق بضياع النفقة بأي شيء 

مث حل؟  )) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((مث ماذا؟ لكن مث حنل؛ من أين نأخذ أن معىن الهدي )) 

 ((عن وجوب اإلمتام الذي ألزمنا اهللا به؛ فاملعىن  عوض )) ما استيسر من الهدي ((ألن  )) وأتموا ((من قوله: 

عن اإلمتام فلم تتمكنوا من إمتامهما فعليكم ما استيسر من اهلدي؛ طيب ما تقولون لو قال قائل؟ )) إن أحصرتم

ال فاجلواب؟ أن العربة بعموم اللفظ  حصر أحصرمت بعدو؟ ألن اآلية نزلت يف احلديبية واالحصار كان فيها بعدوا

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا  ((خبصوص السبب؛ وهلذا بإمجاع املسلمني أن قوله تعاىل: 

 )) للذين يؤلون من نسائهم ((؛ وكذلك:  إىل آخره؛ أا ال ختتص بالذي نزلت فيه باإلمجاعفتحرير رقبة )) 

النيب عليه الصالة والسالم يف احلديبية لكنها  وغريها ما ختتص مبن ؛ هذه أيضا ال ختتص؛ وإن كان سببها حصر

ومل يقل من هدي إشارة إىل أن املراد باهلدي اهلدي ))  فما استيسر بالهدي ((ال ختتص بالسبب. وقوله: 

( ال تذبحوا إال مسنة إال أن تعسر املعروف الذي جيزئ التقرب به إىل اهللا؛ وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 

بلغ سن املعترب شرعا؛ أما بعض  اهلدي أن يكون قدالبد يف وعلى هذا )  فتذبحوا جذعة من الضأنعليكم 

((فما استيسر من الناس بعض العوام يأيت دي كربى البس ويقولون هذا ما استيسر من اهلدي؛ ألن اهللا يقول: 

أل  ((من الهدي))هدي بل قال: هكذا يقولون وجيادلون ؛ فنقول ما قال اهللا عزوجل فما استيسر من  الهدي))

  . نعم)  ال تذبحوا إال مسنة (اليت للعهد العريف املعروف شرعا هو الذي قال فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم : 

، ويف االحصار؛  يف االحصار وال يف غريه مطلقا؟ يف غريه )) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ((

 ((هذا إذا قلنا إن قوله:  الهدي وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله))((فما استيسر من ألنه قال: 



 وأتموا ((أما بقول بأنه معطوف على قوله:  )) فما استيسر من الهدي ((معطوف على قوله:  )) وال تحلقوا

؛ واملعىن الثاين هو قولكم شامال للمحصر وغري احملصر )) وأتموا الحج والعمرة هللا؛ وال تحلقوا رؤوسكم )) ((

ما بال الناس حلوا ولم تحل  (الصواب بدليل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل يف حجة الوداع: 

وهل يف ذلك حصر؟ يف حصر يف حجة الوداع؟ ال، ما يف إذا  ) قال إني قد سقت الهدي فال أحل حتى أنحر

هل املعىن حتلقوا مجيعها فحلق بعضها جائز؟ ال، ال؟  رؤوسكم))  وال تحلقوا رؤوسكم ((:  هو شامل؛ وقوله

رؤوسكم؛ نقول هنا قاعدة مهمة أن األمر إذا علق بالكل مشل الكل وال حيصل االمتثال به إال بفعل الكل؛ األمر 

يشمل الرأس كله ألنه أمر  )) امسحوا برؤوسكم ((وعلق به فال يصح االمتثال إال به؛ فقوله: إذا علق بالكل 

تحقق االمتثال إال بفعل املأمور به مجيعه؛ أما بالنهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه ألن املنهي عنه مفسدة وال ي

 ((شامال للقليل وللكثري  )) وال تحلقوا رؤوسكم ((واملفسدة تكون بالقليل وبالكثري؛ فعلى هذا يكون قول اهللا: 

مشيت عليها وأكلت حىت بقي مثقال ذرة امتثلت وال  إذا قلت لك ال تأكل هذه اخلبزة )) وال تحلقوا رؤوسكم

ال؟ مل متتثل؛ لكن لو قلت كلها فأكلتها إال مثقال ذرة امتثلت وال ال؟ امتثلت، سبحان اهللا ما امتثلت؛ كلها 

أكلتها إال مثقال ذرة ما امتثلت ألن األمر يتعلق باجلميع إذا أمر الشارع بشيء فاملراد مجيعه ما حيصل االمتثال 

ما مسح اإلنسان إال قليال منه ميتثل وال ال؟ ال، ما ميتثل؛ لكن إذا )) امسحوا برؤوسكم ((؛   بفعل مجيعهإال

ى عن شيء تعلق احلكم به مجيعه مبعىن أن فعل بعضه كفعل كله ألنه مفسدة وال ويتحقق اجتنابه إال باجتناب 

ال حتلقوا  )) ال تحلقوا رؤوسكم ((مجيعه فامهني وال ال؟ نعم؛ ما يتحقق اجتنابه إال باجتناب مجيعه نعم؛ إذا 

املغية يا إخوان أيه ويش ما هو؟  ةاملغي ؛ و حىت حرف غاية )) حتى يبلغ الهدي محله ((شيئا منها وال كلها 

؟ الغاية بلوغ اهلدي حمله واملغية حلق الرأس؛ ال حتلقوا رؤوسكم إىل أن يبلغ اهلدي حمله؛ حمل حيتمل أن  املغية

ه وهو يوم العيد؛ وليس املراد إىل أن تذحبوا اهلدي وهذا من بالغة يكون اسم زمان مبعىن أن يصل إىل وقت حلول

القرآن إىل أن يبلغ اهلدي حمله وهلذا لو قدم اإلنسان احلق على النحر جيوز وال ال؟ يف يوم العيد قدم احللق النحر 



وا رؤوسكم حتى ال تحلق ((جيوز ألن اهلدي قد بلغ حمله وإن كان ما ذبح قد بلغ حمله أي وقت حلوله؛ وقوله: 

معروف يعين ظاهر السياق أنه فيمن ساق اهلدي؛ أما من ال هدي معه فال يصلح أن ))  يبلغ الهدي محله

؛ وعلى هذا فيكون احلكم فيمن ساق اهلدي سواء ساقه من بلده أو من امليقات؛  يتوجه إليه مثل هذا القول

 يصل مكة؛ فاملهم إذا ساقه اإلنسان ما حيل إال وبعضهم قال أو من احلل نعم؟ وبعضهم قال أو من احلرم ما مل

يوم العيد وهلذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرغم من حبه للحل ما حل يف حجة الوداع وكان متىن قال: 

دل هذا على أنه ما جيوز لإلنسان إذا  )  لو أني استقبلت من ما استدبرت ما سقت الهدي وألحللت معكم (

  . )) وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (( حيل حىت يبلغ اهلدي حمله وهلذا قال: كان معه هدي أن

 )) فمن كان منكم )) (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ((

إذا فاخلطاب ملن شرع يف احلج  )) وأتموا الحج والعمرة ((اخلطاب ملن؟ ملن وجه إليه األمر األول وهو قوله: 

اآلية الشك أن فيها تقديرا يعين ((فمن كان  )) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ((؟  والعمرة نعم

فمن كان منكم مريضا أو على  (()) فحلق فعليه فدية؛ مثل ما قلنا يف الصيام منكم مريضا أو به أذى من رأسه

أو به أذى التأذي غري الضرر؛  )) أو به أذى من رأسه ((وجل:  قول اهللا عزفأفطر فعليه عدة؛ نعم؛ ي )) سفر

إنسان مريض قال له األطباء ما يشفي مرض رأسك وصداعك إال أن حتلق إذا حلقت راح عنك الصداع جيوز 

أسه  إنسان ما هو مريض متعايف لكن به أذى من ر  )) فمن كان منكم مريضا ((حيلق وال ال؟ جيوز ألن اهللا قال: 

كيف أذى؟ الرأس إذا كان كثري الشعر يكون غالبا كثري الوسخ إذا مل يتعهد اإلنسان بالتنظيف وإذا كان كثري 

الوسخ كان كثري القمل، والقمل معروف، ومعلوم أن القمل يؤذي اإلنسان ألنه يعذ به ويشرب دمه أليس  

 ((د هللا لكن عليه فدية؛ وهلذا قال: كذلك؟ بلى؛ طيب إذا كان به أذى من رأسه فحلق فاألمر ميسر واحلم

طيب هل يدخل يف أذى الرأس ما لو كان به حكة وقال له األطباء ما تزول إال حبلق الرأس؛ نعم؛  ؛ )) ففدية

يدخل؟ يدخل أن تدخلها إما يف املرض أو األمل ؛ طيب لو قال له األطباء هو اآلن الداخ وقال األطباء ما تزول 



على رأسك واحلجامة حتتاج إىل احللق؟ جيوز كذلك، جيوز؟ نعم، جيوز أن حيلق  منك الدخ إال إذا حجمت

وحيتجم؛ وكذلك اجلرح لو قالوا ما نصل إىل مداواة هذا اجلرح إال حبلق ما حوله من الشعر نقول أيضا جيوز نعم؛ 

 )) فدية ((حمذوف؛ والتقدير؟ عليه، فعليه فدية؛ وقوله:  أ؟ خرب مبتد ويش إعراب فدية )) ففدية ((وقوله: 

لالفتداء عن شيء أغلى منه؛ اآلن لو أن أحدا أخذ منك الفدية ما يدفع لفداء شيء أغلى منه؛ الفدية ما يدفع 

 ؟ خلسارة ؟ ال؛ ملا سيارة وقال ما أدفع عليك إال بعشرة آالف  والسيارة ما تسوى إال ألف تدفع له العشرة

  ؛ أيه خل عشرة عندي وال أدفع له عشرة وآخذ ألف  خسر تسعة آالف لكن إذا فيها


